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 باريسـ  أ.ش.أ: يستعد املنتج 
الفرنسي سيريل فيجييه النتاج 
الرئيس  فيلم عن حيــــاة عائلة 
االميركي االسبق جورج بوش االب 
سيتناول فيه ايضا فترة شباب 
ابنه جورج دبليــــو بوش واهم 
االحداث التي جرت خالل فترتي 
رئاسته وعلى رأسها تدمير برجي 
مركز التجارة العاملي واحلرب على 

افغانستان والعراق.
  وذكــــرت مجلــــة «لوبوان» 
الفرنســــية ان فيجييه التقى مع 
جورج بوش االب وزوجته باربارا 
في منزلهما في تكساس في شهر 
نوفمبر املاضــــي للحصول على 

اهــــم املعلومات اخلاصة بعائلة بوش التي اثرت كثيرا على مجريات 
االحداث العاملية سواء بقرار االب بتحرير الكويت من الغزو العراقي 

او بقرار االبن بشن ما وصفه باحلرب على االرهاب.
  يشار الى ان املنتج الفرنسي سيريل فيجييه انتج من قبل فيلما 

عن الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر. 

 فيلم فرنسي عن عائلة بوش

 السجن ٣٣ شهرًا ألميركي هدد 
أوباما من خالل قصيدة

 لويســــفيل ـ يو.بي.آي: حكم 
الرئيس  أميركــــي هــــدد  علــــى 
أوباما من خالل  األميركي باراك 
قصيدة نشرها على أحد املواقع 
اإللكترونيــــة بالســــجن ملدة ٣٣ 
شهرا. وأفاد موقع «دبليو إتش 
آي اس ١١ األميركي» بأنه حكم على 
جوني لوغان سبنسر جونيور من 
مدينة لويسفيل في والية كنتاكي 
بالسجن ٣٣ شهرا ألنه نشر قصيدة 
تهدد أوباما على موقع مجموعة 
تشيد بتفوق البيض. وبالرغم من 
ان لوغان (٢٨ سنة) أكد ان نشر 
القصيدة يحظى بحماية قانونية 
إال انه اعتذر عن كتابتها قائال انه 

كان غاضبا نتيجة وفاة والدته وإذ به يلتقي املجموعة التي ساعدته 
على التغلب على إدمان املخدرات. يشار إلى ان القصيدة تتحدث عن 

قناص يطلق النار على أوباما. 

 احتفـــاال بانتصـــار منتخبنا 
الوطني وحصوله على كأس اخلليج 
في البطولة العشرين التي أقيمت 
في اليمن، والستحواذ األزرق في 
هذه البطولة على البطولة العاشرة 
منذ بـــدء دورات اخلليج الكروية، 
تقيـــم «الوطن» احتفـــاال خاصا 
ألبطـــال األزرق في صالة فجحان 
هالل املطيري بنادي القادسية مساء 
اليوم، حيث ســـيحيي احلفل عدد 
من املطربـــني والفنانني، ردا على 
جميل األزرق الذي رســـم البسمة 
على الشـــفاه، وأعاد السعادة الى 
القلوب. وستفتح األبواب بدءا من 
الساعة السادســـة مساء والدعوة 
عامة ومجانا للجمهور الكرمي الراغب 
في املشاركة في تكرمي أبطال اخلليج 
وأبطال الكويت. يحيي احلفل الفنان 
اإلماراتي الكبير حســـني اجلسمي 
مبجموعة من أجمل أغانيه، والفنانة 
الكويتية فطومـــة واملطرب فواز 
مرزوق، كما حتيي احلفل الفنانة 
اللبنانية يارا التي سجلت تفاعال 
الكويت وفي  جماهيريا كبيرا في 
حفالت «الوطن» في ليالي فبراير. 
وسيتم خالل احلفل تكرمي الفائزين 
في «غوانزو» وأبطال غرب آســـيا 

مبيداليات. 

 باراك أوباما 

 فطومة

 يارا 

 حسني اجلسمي

 جورج بوش االب 

 إعادة فتح  شواطئ شرم الشيخ جزئيًا 
والقرش مصاب بتلف حسي

 شرم الشيخـ  د.ب.أ: قررت السلطات املصرية اعادة فتح شواطئ جنوب 
سيناء جزئيا امس للمحترفني في رياضة الغطس فقط وذلك متهيدا لبدء 
فتح باقي الشواطئ التي مت عمل مسح شامل لها من قبل املسطحات املائية 
وبالتعاون مع خبراء أجانب من عدة دول منها أميركا واستراليا. وذكر 
مصدر أمني مصري مسؤول انه تقرر فتح بعض الشواطئ جزئيا وذلك 
للمحترفني فقط لرياضة الغطس والسباحة مع عدم فتح او االقتراب من 
شاطئ خليج نعمة ونصراني وجزء من شرم الشيخ اللذين وقع فيهما 

هجوم أسماك القرش على السائحني االجانب.
  مـــن جانبه، صرح اللواء محمد شوشـــة محافظ جنوب ســـيناء أن 
احملافظة على درجة عالية من االســـتعداد حاليا ملواجهة أسماك القرش 
وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والسياحة وخبراء اجانب في محاولة 

النهاء ظاهرة اقتراب اسماك القرش من شواطئ جنوب سيناء.
  من جهة اخـــرى نقلت صحيفة التاميز عن علماء أحياء أن ســـمكة 
القرش التي قتلت السائحة األملانية وأصابت أربعة آخرين بشرم الشيخ 
قد تكون أصيبت بتلف ما في اجلهاز احلسي لديها مما جعلها غير قادرة 

على التمييز بني اإلنسان واألسماك الضعيفة.
  وأوضحت الصحيفة أن سلسلة هجمات سمكة القرش ضد مجموعة 
من البشـــر في هذا الوقت القصير، أمر نادر للغاية، فيما يرى خبراء أن 

هذا السلوك قد يرجع إلى خلل حسي لديها.
  وقالت أفيف ليفي، أمينة مرصد البحر األحمر في إيالت بإســـرائيل، 
«من العادي أن تعض سمكة القرش فريسة ما مرة واحدة ثم تهرب، لكن 
هذه السمكة كررت نفس السلوك املعادي أكثر من مرة في وقت قصير، 

وهو ما لم نسمع عنه من قبل».
  وتعتقـــد ليفـــي أن كل الهجمات متت من قبل ســـمكة قرش واحدة 
أصيبت بتغير في نظامها احلسي مما أدى بها إلى مشكالت في التمييز 

بني البشر واألسماك. 

 طهران ـ أ.ش.أ: اكد املرشد االعلى إليران السيد علي خامنئي امس 
اهمية الوحدة ونبذ اخلالفات املذهبية في العالم االســـالمي. وذكرت 
وكالة انباء «مهر» االيرانية ان خامنئي شـــدد خالل لقاء مع مسؤولي 
بعثة احلـــج االيرانية على ضرورة احلد من اخلالفات بني الشـــيعة 
والسنة واحلفاظ على وحدة املسلمني. وكان خامنئي قد أصدر فتوى 
في مطلع شهر اكتوبر املنصرم بتحرمي اإلساءة للصحابة أو املساس 

بأمهات املؤمنني أزواج الرسول ژ. 

 طهران - بي بي ســـي: تعرض مرشد الثورة االيرانية السيد علي 
اخلامنئي لهجوم غير مسبوق من املعارضة اإليرانية ملح رجل الدين 
اإليرانـــي البارز آية اهللا أحمد جنتي إلى أن معارضة املرشـــد األعلى 
للثـــورة اإليرانية علي اخلامنئي تعتبر جرمًا كبيرًا. ونقلت وســـائل 
اإلعالم احمللية عن جنتي خالل مؤمتر في مدينة شيراز جنوب إيران 

قوله «إنكار وصاية املرشد األعلى مثل إنكار اهللا». 
  وأضاف جنتـــي ـ الذي يرأس مجلس صيانة الدســـتور ـ أن مبدأ 

«والية الفقيه» هو واحد من «وصايا اهللا في األرض».
  ويقول مراســـلون إن هذا التصريح القوي يهدف على ما يبدو إلى 
إسكات املعارضة اإليرانية عن التعرض خلامنئي.  وكان اخلامنئي تعرض 
لهجوم غير مسبوق من قبل املعارضة عقب االنتخابات الرئاسية عام 
٢٠٠٩ والتـــي أدت إلعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي جناد لدورة 
أخرى.  كما جتنــب عدد من رجال الدين البارزين لقاء خامنئي خالل 
زيــارة له مؤخرا إلى قم. ويرى محللون أن حديث جنتي هو محاولة 
لتشبيه املعارضة السياسية باالرتداد عن الدين. يذكر أن االنتخابات 
الرئاسية اإليرانية عام ٢٠٠٩ أدت إلى سلسلة من االحتجاجات واملظاهرات 
والتشـــكيك في فوز جناد. وقادت االحتجاجـــات حينها مجموعة من 

السياسيني اإلصالحيني، لكنها ووجهت بالقمع من قبل السلطات. 

 خامنئي يؤكد أهمية  نبذ الخالفات المذهبية   

 .. ورجل دين إيراني: إنكار وصاية 
  المرشد  جرم كبير مثل إنكار اهللا !

 حفل غنائي مجاني للجسمي وفطومة 
ومرزوق ويارا في نادي القادسية

 تنظمه «الوطن» بمناسبة فوز األزرق بكأس الخليج ويشمل 
  تكريم الفائزين بمسابقات غوانزو وأبطال غرب آسيا والدعوة عامة

 فواز مرزوق


